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HET IS
WEER
ZOMER

De eerste (heel) warme dagen van het jaar zijn voorbij .We beginnen
het goed gewoon te worden. Ook de activiteiten van Neos Zemst
draaien op volle toeren. Onze vieringen, uitstappen, wandelingen en
bezoeken brachten al heel wat leden bij mekaar.

Wij kijken echter al uit naar wat komt.
De uitstap naar AKEN belooft een mooie dag te worden met heel wat interessante facetten. De geur van de BBQ zal weldra onze neuzen strelen.
Voor de reis naar Berlijn worden de deelnemers uitgenodigd om het saldo
van de reissom te betalen. Zij vinden een aparte brief hierover bij deze
nieuwsbrief.
Ondertussen heeft het bestuur al het ganse programma voor het nieuwe
werkjaar, 2017-2018, opgesteld. Daar moet tijdig aan begonnen worden
om de nodige reservaties te kunnen boeken. Meestal gebeurt dat één jaar
op voorhand. Jullie zullen echter de nieuwsgierigheid nog wat moeten bedwingen. Het nieuwe programma wordt voorgesteld tijdens ons ontbijt op
5 september. Daarover meer in onze volgende nieuwsbrief.
Het leven van Neos Zemst is een permanent verhaal van organiseren, deelnemen en genieten. Zeg het voort aan familie, vrienden en kennissen en
maak ze warm om lid te worden. Onze secretaris en alle bestuursleden zullen
met plezier de nodige informatie geven.
Geniet van de zomerdagen, kom eens mee petanque spelen of een namiddagwandeling maken. De kalender staat op de laatste bladzijde van deze
nieuwsbrief. Het ganse bestuur wenst jullie nog veel zonnige dagen.
Albert Cluckers, voorzitter
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Op 15 mei vernamen wij het overlijden van

Maurits BIESEMAN
Hij werd bijna 80 jaar.
Maurits, en zijn echtgenote, waren heel dikwijls
trouw aanwezig op onze activiteiten.
Zij konden daar met volle teugen van genieten.
Wij bieden langs deze weg onze innige
deelneming aan mevrouw en de familie.
De goede herinneringen die Maurits achterlaat
blijven ons bij.
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Donderdag 1 juni

Lier en Water-link

Met een goed gevulde bus en een prachtige zomerzon vertrokken wij
in Weerde voor een daguitstap richting Lier. Van ervaren stadsgidsen
kregen wij een boeiende uitleg over het ontstaan van de stad, de
Zimmertoren, het begijnhof, de Sint-Gummaruskerk, het Godshuis en
heel wat Lierse anekdotes.
Tussendoor wandelden we door meerdere rustige steegjes en pleintjes
richting markt, waar in “Het Moment” een lunch werd opgediend.

In de namiddag ging het richting Oelegem
voor een bedrijfsbezoek aan Water-link.
Een informatiefilm, gevolgd door een gegidste
rondleiding in en rondom het grote
productiecentrum, gaf ons een duidelijk beeld
over de zorg om glashelder water in onze
huiskamer af te leveren.

Een heel geslaagde daguitstap,
weerom voor herhaling vatbaar.

KOM MET ONS...
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Af en toe is er ook een jarige...
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4 mei - Stroperspad - Eppegem
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UITNODIGING

BBQ

Zondag 30 juli 2017
11.30 tot 15 uur

Parochiezaal
ZEMST - LAAR

Zoals in vorige nieuwsbrief aangekondigd zal ons
jaarlijks BBQ-festijn weer doorgaan op zondag
30 juli.
Wij verwachten jullie, samen met familie, vrienden, kinderen en buren op dit eetfestijn.
De deuren van de parochiezaal in Zemst-Laar
staan open vanaf 11.30 u.
Kom je graag tafelen, stort dan 20 € per volwassen deelnemer of 12 € per kind tot12 jaar op
de rekening van Neos (zie voorzijde van deze
nieuwsbrief). Krijg je de dag zelf nog honger of
wil je nog iemand meebrengen?
Je kan ter plaatse nog betalen. Het wordt dan
resp. 23 € per volwassene of 15 € per kind.
Wij zien jullie storting tegemoet vóór 21 juli.
Het wordt een smakelijke middag onder dorpsgenoten en vrienden.

Jullie talrijke aanwezigheid is een mooi verjaardagsgeschenk voor de vereniging en haar bestuur.

SENIORENFEEST
VAN HET OCMW VAN DE GEMEENTE
ZEMST

Naar jaarlijkse gewoonte richt het OCMW van de gemeente Zemst
een seniorenfeest in.
Dit feest is ENKEL bedoeld voor inwoners van de gemeente,
geboren in 1952 of vroeger.
Voor de afvaardiging van Neos Zemst werd de datum van
8 september 2017 vastgelegd.
Het feest gaat door in het Elewijtcenter, Tervuursesteenweg in Elewijt, en start
om 12 uur.
Wil je deelnemen, stort dan 16 € per persoon op de rekening van NEOS Zemst
(zie eerste bladzijde van deze nieuwsbrief) vóór 15 juli.
VERMELD ADRES EN GEBOORTEDATUM !
OPGELET:
Dit feest is geen organisatie van Neos.
Wij schrijven enkel in op dit initiatief van de gemeente.

U fietst
toch ook mee?

Noteer nu reeds
onze volgende

fietstocht!
Dinsdag 22 augustus 2017
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Sport - Cultuur - Ontspanning...

2017

Organisatie

Plaats

UUR

Inschrijving Opmerking Verantwoordelijke

di 20 juni
ma 26 juni
di 27 juni
di 18 juli
zo 30 juli
di 22 augustus
do 24 augustus
do 31 augustus
di 5 september
14 - 18 september
zo 24 sept.

1/2 dag Grimbergen
Ambroos
Elisabethiade - Cello
Daguitstap Duitsland
Neos Barbecue
Dagfietstocht
Festivaria: Kiss Me, Kate
Daguitstap Overijse
Alg. verg. + ontbijt
Berlijn
WIK 105 jaar

Basiliek
Hofstade
Leuven
Aken
Zemst-Laar

14.00
14.00
20.00
7.30
11.30 - 15

21 juni
Afgesloten
3 juli
21 juli

10 jaar NEOS

Berlare

21.00

Afgesloten

Neos Vl.-Brabant

Zemst-Laar
Duitsland
Zemst-Laar

15 uur

fr.andries@skynet.be - 0478 349 866
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
infoneoszemst@gmail.com - 0496 525899

Afgesloten

infoneoszemst@gmail.com - 0476/403187
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
gust.lut@gmail.be - 0478 441322
fr.andries@skynet.be - 0478 349 866

WANDELEN:

PETANQUE:
2e en 4e donderdag - 14 uur
WIK Zemst-Laar
Verantwoordelijke:
leonwilms@skynet.be
0476/403187

Eigen vervoer

22/6
13/7

1e en 3e donderdag - 13.30 uur
Zwembad Hofstade
Verantwoordelijke:
gilma171@outlook.com
0476/893706

15/6 Leest
29/6 Heffen
6/7 Hingene Kasteel d’Ursel

* Sommige organisaties zijn mogelijk onderworpen aan aanpassing of wijziging

Activiteitenplanner *

Nog op zoek naar een leuke uitstap?
Al gedacht aan de Zemstse Tuinroute 2017?
Moet je doen,
zeker dit jaar.

Balkweg 45
Hofstade

Windmolenstraat 7
Eppegem

2 van onze leden:
Joske MERCKX en Joris DE SAEGER
stellen het laatste weekend van juni
hun tuin open voor alle belangstellenden.

Joske en Joris hopen alle Neos vrienden te mogen verwelkomen tijdens de Tuinroute.
Zaterdag 24 juni van 13 tot 18 u en zondag 25 juni van 10 tot 18 u.
Folders met de deelnemers en fietsroute zijn te vinden aan het onthaal van het gemeentehuis, bij verschillende handelaars of digitaal te downloaden op www.toerismezemst.be
4

